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 טיגיד לש וקחא בשחמ לע ןדיע
 .תכייחמ תונימאה ,םיסנניפכ רבודמשכ יכ

 ןדיע לש רצויה תיכ - בושחימ 0 : תונעוצקמו תונימא תוכיצי - ןדיע
 ימוחתב תומדקתמ הנכות תוכרעמ לש הנקתהו חותיפ ,ןונכתב ליכומ בושחימ .1977 תנש זאמ ,יטסיגולהו יסנניפה םוחתב בושחימ תונורתפ קפסמה הנכות תיב אוה בושחימ | רשפאש תמדקתמו הביצי תכרעמב ,המצע תא החיכוה רבכש הנימא תכרעמב רוחבל בייח התא .םינוכיס תחקל דמי ךניא ,יסנניפ לוהינו ש"חהנה תכרעמ תריחבב רבודמשכ

 ,עדי תריתע הישעת :ןוגכ םימוחתכו םינוש לדוג ירדסב ,םלועכו ץראב םינוגריא 160-כב החלצהב תלעופ בושחימ לש "יטסיגולו יסנניפ ןדיע" תכרעמ .הקיטסיגולהו ,םיפסכה | קטמה ירזגמב םינוגריא 120-כב םוי םוי המצע תא החיכומ ,ץראב תיסנניפה תוריעפה םע הקימעמ תורכיה ךות לארשיב עוצקמה ישנא יבוט ידי לע החתופש ,ןדיע .הילע ךומסל

 .רחסמהו היישעתה ימוחתכ םיפסונ םינוגריאו רודישה תושר ,קרוע ,כהז יפד ,ן"ממ ,הלוק הקוק ,וגידניא :םהיניב .דועו תואירב ,ךוניח ,הינב ,רחסמ ,הדבכ הישעת : ןורתי ךל החיטבמ לטיגיד לש .א|סח8 בשחמ לע ןדיע .תורחת אלל ילאנויצקנופ רשועב תנייפואמו ילוהינהו יאבובשחה םוטירה לש םילודומה לכ תא תללוכ ןדיע תכרעמ .םינוטה

 תושיפתל ,םיאנתל הנכותה תמאתה תא חיטבמש המ ,לארשיב יטסיגולהו יסנניפה םוחתכ לוהינה תושירד לש הקימעמ הנכהב בושחימ תנייטצמ תילארשי הנכות תרבחכ .לטיביד לש גוסחב בשחמ לע ןדיע חק ,תחכומ החלצה םע תכרעמ שפחמ התא םא ,רוציקב .תוידיתטה תועקשהה לעו תינושארה העקשהה לע הרימש ךות יתורחת

 .םיימוקמה םילהונלו
 לדבהה תא תושוע תונוכתה

 תוילאנויצקנופ ףבקר ידכ ,תמדקתמ היגולונכטב החתופ השדחה התסריגב ,ןדיע .בושחימ לש םיחמומה י"ע ורבצנש יסנניפה םוחתב תויחמומו ןויסב ,עדי זעקשוה הנכותה חותיפב

. 
 ךורא חווטל החוטב העקשה !כח בשחמ לע ןדיע

 ןיב הלועפה ףותיש .לארשיב לטיגיד תוחוקל לצא 2,800-מ הלעמל ןהמ ,ירשפא קוש חלפ לכב טעמכ םלועב שומישב תואצמב לטיגיד לש /\\0ח תוכרעמ 170,000-מ הלעמל .םשמה תושירדל המאתהו תיברימ

 .וווחטסוופ אד ,ט'אוא) הלעפהה תוכרעמב הריחכה ושפוח ,תוינוציח תוכרעמל קשממתהל סח לע ןדיע לש התלוכי .םלשומ יסנביפ ילוהינ ןורתפמ רתוי קפסמ לטיגידל בושחימ
 קוש רזגמ לכלו ןוגריא לכל המאתה

 םיחיטבמ לטיגיד לש בגהו בושחימ לש ןויסנה .תינושארה העקשהה לע הרימש ךות תיברימ תושימג םיחיטבמ תיגולונכטה םתלבוהו \0ח8-ה יבשחמ םירשפאמש (0
 םינוגריאל המיאתמ התוא ךפוהש המ ,תיצבטמ ברו תינושל כר ,תיתנש בר ,תיתרבח כר הנכות איה ןדיע

 .ךורא חווטל אלמ ןוחטבו הריהמ הכוגתכ בוט תורש ,ההובג תונימא
 .עוציבל לקו טושפ אוה םינשה ןיבו תורבחה ןיב רכעמה .קושה ירזגמ לכבו לדוג רדס לכב

, 
 ךתורישל תויצקנופה לכ
 .לדוג רדס לכב םינוגריא לש יסנביפה לוהינהו יאנוכשתה םושירה יכרצ לכ תא םיסכמו תונורתפ לש בחר ןווגימ םיעיצמ ןדיע לש םילודומה

 םיילוהינו םייטסיגול םיבאשמב ןוכסח
 יטסיגול וא/ו יסנניפ ןדיע לש םילודומה דחאל ומרזויש ןותנ וא העונת לכ .תיביטרגטניא הנכות הניה ןדיע

 ₪ ה רפסז ִּ ןכדעת : תכסוחו לועפתה תא תלעימ וז הלועפ תרוצ .ישארה רפסה תאו םילודומה ראש תא תיטמוטוא ןכדענ
 יייטסיגולו יטנניפ ןדיע"ב םילודומ

 תויטמוטוא תוסמעהו יאנובשח ריחמת 8 .םיילוהינו םייטסיגול םיבאשמ

 2 (לעופב ,יוזח) םינמוזמ םירזת 8

 שמתשמה יכרצל האלמ המאת:
 ו : תמרמ ויכרצל האלמ המאתה ונמתשמל םיחיטבמ םישימגה תותליאטהו תוחודה יללוח ווניא) עוכק שוכר 4

 תואוולה לוהינ ₪ .הריהמו הלק הרוצב ,ולוכ ןוגריאה תמרל דעו דיחיה שמתשמ ה לוהי

 םיקפס לוהינ 8

 דחא קפסמ האלמ תכי
 תנתונ דחיכ רשא ,"יטסיגול ןדיע" תיטסיגול תכרעמז "יסנניפ ןדיע* תיסנניפ תכרעמ ןדי

 תיזכרמ ש"חהנה 8

 הפוק לוהינ 8
 תויובייחתהו ביצקת .תחא גג תרוק תחת-לכהו ,ולוכ ןוגריאל אל |ו

 . םיקנב תמאתה
 ן תונימאו תוחי

 תוחוקל לוהינ עדימה תחטבא ןונגנמו ,ןוגריאב םישמתשמה תומר לכל ,רישעה תואשרהה ך

 .ולוכ ןטריאב םישבאל "טקו שאר" םירשפאמו םינותנה תונימאו תומילש םיחיטבמ ,ר תיתשתו יאלמ

 םיקפטו שכר 8 .

 תוריכמו קוויש 8 : העקשהה תרימשל תמדקתמ היגולז
 םינותנ םיסבב תכמות ,צאוא הלעפהה תכרעמ לע םויכ תלעופ ןדיע

 יסנניפ לוהינ תכרעמ שפהחמ התא םא

 ההתיכוה ובכש תמדקתמ היגולונכטב

 ,ץראה יאנתב התוביציו התונימא תא

 .[601) יאנולח קטממבו (001 5, ואסהאוא :ןונכ] יטחי

 ,תוינוציח תוכרעמל םייטרדנטס םיקשממ הללוכ תכ

 ,תחא תכרעמ תריציל ןוגריאה תוכרעמ רתי םע ליעי בוליש םירו

 תונהל לכות התא םג םויה .תינוטארה העקשהה לע הרימו חי

 .תמדקתמ תיגולונכט הביבסב ןדיע לש תורכומהו תובוטה תונוכ
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 .בושתימ לש יסנניפ ןדיע תא תאצמ-
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 בושחימ
 ם"עב עדימ תוברעמ
 םיתתנ דובע זכרמו המכות תיב
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